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Rammesætningen som typificeret hand-
ling i nyhedsanalysen

SimoN borchmaNN

denne artikel præsenterer delresultater af  en sprogvidenskabelig, so-
ciokognitivt orienteret genreanalyse af  nyhedsanalysen (Borchmann 
under udgivelse). Når disse delresultater fortjener at blive præsenteret 
for sig selv, er det fordi de afdækker aspekter af  rammesætning (fra-
ming) man hidtil har set bort fra i de politologisk orienterede tilgange til 
rammesætning inden for sprog- og kommunikationsforskningen. det 
primære ærinde med artiklen er således at præsentere et sociokognitivt 
supplement til denne forskning. præsentationen illustrerer samtidig en 
sproglig tekstanalyse der adskiller sig fra tekstlingvistiske analyser ved 
en omfattende kontekstuel berigelse, og denne illustrering kan derfor 
anses for et sekundært, metodologisk ærinde. 

rammesætning er kort og bredt sagt det at anskue et udsnit af  vir-
keligheden under nogle aspekter frem for andre og at fremhæve disse 
aspekter via sprogbrug (eller brug af  billeder). den økonomiske krise 
er f.eks. både beskrevet som et resultat af  grådighed og som et resul-
tat af  afregulering; den første beskrivelse fremhæver de psykologiske 
aspekter, den sidste de politiske. i de politologisk orienterede tilgange 
til rammesætning inden for sprog- og kommunikationsforskningen be-
skrives rammesætning som en strategisk handling der tilgodeser afsen-
derens interesser, eller som et ideologisk pres der sætter sig igennem 
bag om ryggen på afsenderen (gamson 1989; entman 1993; kuypers 
2002; Lakoff  2004; entman 2007). det er vigtige aktiviteter, der bidra-
ger til at bevidstgøre om sprogbrugens potentielle ideologiske indebyrd 
og indvirkning. Hvad man imidlertid ikke har beskæftiget sig med, er 
de konventioner der gælder for rammesætningen som social handling. 
og det er ikke uvæsentligt set i lyset af  den kognitionsvidenskabelige 
erkendelse at rammer er en forudsætning for forståelse. Med andre ord 
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er alt rammesat. det rejser spørgsmålet om hvordan vi i sprogbrugen 
præsenterer og forvalter de rammer der kan danne grundlag for gen-
sidig forståelse og dermed for at forudsige og koordinere handlinger. 
i besvarelsen af  dette spørgsmål spiller genreteorien som en teori om 
typificeret social handling en central rolle.

Nyhedsanalysen er karakteriseret ved at dens indhold helt eller del-
vis er journalistens egen analyse af  en nyheds perspektiver, årsager og 
konsekvenser (Meilby 2004). Nyhedsanalysen er af  flere grunde særlig 
interessant i forhold til den beskrevne problemstilling. For det første 
hører den til den forklarende journalistik hvis funktion netop beror 
på den information en ramme kan tilføre forståelsen; det er rammen 
der tillader at relatere faktuelle kendsgerninger til hinanden og skabe 
sammenhæng. For det andet indtager nyhedsanalysen som forklarende 
journalistik en art mellemposition i avisgenresystemet: på den ene side 
hører den til nyhedsjournalistikken med de krav om objektiv formid-
ling det indebærer; på den anden side fordrer realiseringen af  den for-
klarende funktion at begivenhederne fortolkes, og derved ligner den de 
meningsjournalistiske genrer. denne position er interessant fordi man 
i henhold til professionelle journalistiske idealer forsøger at opretholde 
et skarpt skel mellem de nyhedsjournalistiske og de meningsjournali-
stiske genrer. det bør udmønte sig i nogle restriktioner. det spørgsmål 
der er styrende for den præsenterede analyse, er således: er der kon-
ventioner for rammesætning i nyhedsanalysen inden for det danske 
system af  avisgenrer? 

Først beskrives det genreteoretiske grundlag for analysen. dernæst 
følger en beskrivelse af  nyhedsanalysen og dens kulturelle og historiske 
baggrund. Så følger en kort beskrivelse af  analysen, herunder korpus, 
og endelig følger analysen. analysen indikerer at der er konventioner 
for rammesætningen, og dermed understøtter den bestemmelsen af  
rammesætningen som en typificeret social handling i nyhedsanalysen 
inden for det danske system af  avisgenrer. 

geNreN Som SociaL haNdLiNg
den præsenterede genreanalyse er funderet på Millers teori om genren 
som social handling og tager udgangspunkt i hendes kritik af  Bitzers 
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beskrivelse af  relationen mellem en retorisk handling og den situation 
den udføres i. 

Bitzer definerer en retorisk situation således: “a natural context of  
persons, events, objects, relations, and an exigence which strongly in-
vites utterance” (1968: 5). i henhold til teorien gælder det så at det 
problem (exigence) situationen indebærer, er motivet for den retoriske 
handling, og at handlingen – for så vidt den er en passende respons på 
situationen – er bestemt af  forholdene i situationen. i den forbindelse 
peger Bitzer på at situationer er genkomne, og dermed kan beskrivel-
sen af  relationen mellem situationen og handlingen danne grundlag 
for en genreteori med en vis forklaringsværdi: de handlinger de gen-
komne situationer giver anledning til, vil – for så vidt de er passende 
responser – have træk til fælles. Grundlaget for klassifikationen af  tek-
ster er altså at de situationer de optræder i, har ligheder. 

problemet ved Bitzers fremstilling er at de sociale konventioners be-
tydning for driften af  dette tilsyneladende velkørende maskineri i bed-
ste fald er forudsat og under alle omstændigheder underbeskrevet. det 
er netop denne mangelfuldhed Millers teori udbedrer. Med henvisning 
til Stebbins peger Miller på at det genkomne hverken kan være den 
materielle situation eller afsenderens subjektive perception af  denne, 
for begge er unikke fra situation til situation (1984: 156). genkomst er 
et socialt fænomen: det der går igen, er vores forståelse af  situationen, 
dvs. situationen som type. 

Med et argument der har klare paralleller til wittgensteins privat-
sprogsargument, angiver Miller at vellykket kommunikation fordrer 
at parterne anvender samme almene type i deres bestemmelse af  si-
tuationen, og at dette kun er muligt hvis typer skabes socialt. det får 
nogle afgørende konsekvenser for opfattelsen af  exigence. exigence 
må forstås som et socialt motiv. det første adskillende kendetegn ved 
exigence som socialt motiv er at det går forud for såvel det aktuelle 
problem som den aktuelle handling; det er en allerede etableret struk-
tur der betinger både forståelsen af  den aktuelle situation som proble-
matisk og genkendelsen af  den aktuelle sprogbrug som en handling 
der sigter på at løse problemet. det andet kendetegn er at det er en 
social struktur forstået dels som et gensidigt anerkendt behov blandt 
parterne i et samhandlende fællesskab, dels som en gensidigt anerkendt 
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handlemåde til at opfylde dette behov. det tredje er at exigence som 
social struktur er historisk og kulturelt betinget: Behov opstår, ændrer 
sig og går i sig selv igen fra periode til periode, og nogle er mindre 
almene og mere kulturspecifikke end andre. Tilsvarende gælder de 
handlemåder der udvikles med henblik på at opfylde disse fluktuerende 
og varierende sociale behov. På det grundlag defineres genren som “a 
conventional category of  discourse based in large-scale typification of  
rhetorical action” (Miller 1984: 163).

denne opfattelse indebærer et forskningsstrategisk rationale for 
genreanalysen: Beskrivelsens genstand må være sociale konventioner, 
og klassifikationsprincippet må (derfor) være praksisbaseret. Hvad an-
går de sociale konventioner, udgør de det tilsatsmateriale der sammen-
smelter form og substans til mening. denne sammensmeltning foregår 
ifølge Miller på en række hierarkisk organiserede niveauer, nævnt fra 
oven: den menneskelige natur, kultur, livsform, genre, strategi, sprog-
handling, lokution, sprog og erfaring (1984: 162). Med Searles distink-
tion hævdes det så at det er konstitutive regler der (nedefra) fortæller 
os hvordan man sammensmelter form og substans til betydning, mens 
det er regulative regler der (ovenfra) fortæller os hvordan disse sam-
mensmeltninger skal fortolkes i en given kontekst. Hvad angår klassifi-
kationsprincippet, må genreanalytikeren tage udgangspunkt i de hand-
lingstypologier der gør en forskel for det samhandlende fællesskab på 
det givne tidspunkt i den givne kultur. Når man skal bestemme og 
beskrive en nyopstået social handling som nyhedsanalysen, kan man 
således hverken bruge historiske, kultur- og feltspecifikke typologier 
som aristoteles’ eller generelle typologier baseret på teoretiske klas-
sifikationsprincipper som tekstlingvistikkens. Det er i bedste fald lidet 
informativt.

den afgørende pointe med hensyn til den pragmatiske sproglige 
tekstanalyse er at man ikke kan tildele funktioner til sætningsbaserede 
sproghandlinger og opstille vellykkethedsbetingelser for disse uafhæn-
gigt af  den strategi de indgår i. og denne strategi kan man ikke ana-
lysere uafhængigt af  den genre den indgår i, ligesom man ikke kan 
analysere genren uafhængigt af  den livsform og kultur den indgår i. en 
sproglig tekstanalyse fordrer med andre ord en omfattende kontekstuel 
berigelse for så vidt den skal være en informativ beskrivelse af  sprog-
brugen som social handling. 
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eN tekStaNaLytiSk operatioNaLiSeriNg af 
miLLerS hierarki
Mens Millers kritik og alternative opfattelse af  exigence forekommer 
overbevisende på det teoretiske niveau, er den endog meget vag i prak-
tisk analytisk henseende. det gælder ikke mindst de laveste niveauer 
i det fremstillede meningshierarki. Her kan den sprogvidenskabeligt 
funderede, fagsprogsorienterede genreanalyse (English for Specific Purpo-
ses & Language for Specific Purposes) der præsenteres af  Swales (1990) og 
udvikles af  Bathia (1993), imidlertid træde til. dels er der teoretisk set 
så godt som sammenfald mellem Millers og Swales’ genrebegreb, dels 
har Swales operationaliseret det praksisbaserede klassifikationsprincip 
i en genreanalyse. 

Med hensyn til det teoretiske sammenfald er det der konstituerer en 
genre i Swales’ genreanalytiske ramme, ligeledes et socialt motiv. Hos 
Swales er det indlejret i klassifikationskriteriet communicative purposes, der 
optræder i genredefinitionen: “a class of  communicative events, the 
members of  which share some set of  communicative purposes” (1990: 
58). ganske vist har Miller udtrykt skepsis over for Swales’ begreb 
om kommunikationsformål og foretrækker i stedet at tale om funk-
tioner (2012) der kan være mere eller mindre koordinerede. en sådan 
skepsis er imidlertid allerede imødekommet; således angiver askehave 
og Swales at formålet er “more evasive, multiple, layered and complex 
than originally envisaged” (2001: 197). det indebærer at man må op-
give kommunikationsformålet som en metode til umiddelbar klassifi-
cering af  tekster, medgiver askehave og Swales, men det ændrer ikke 
på at kommunikationsformålet har en heuristisk værdi i forståelsen af  
et korpus, og at det som heuristik netop kan spille en afgørende rolle i 
afdækningen af  en given sprogbrugs multifunktionalitet.

i Swales’ genreanalyse opereres der med tre begreber der er særligt 
informative i forhold til de sociale konventioner der konstituerer gen-
ren på Millers tre meningshierarkiske niveauer strategi, sproghandling og 
sprog. det er hhv. trækstruktur (move structure), træk (move) og trækindikator 
(feature). disse tre begreber udgør modellen for Swales’ analyse på det 
tekstlige niveau, og de skal her kort beskrives.

trækstrukturen er en formålsorienteret kompositionsanalyse. anta-
gelsen der styrer analysen, er at tekstens organisering er bestemt af  det 
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formål der konstituerer genrens rationale (Swales 1990: 58). rationalet 
er den viden om et kommunikationsformål ekspertudøvere inden for 
et kommunikationsfællesskab besidder, og det udmønter sig i en reto-
risk strategi der på tekstmeningens niveau viser sig ved en organisering 
der er særegen for genren. analysen er sprogligt funderet, men adskil-
ler sig væsentligt fra tekstlingvistiske kompositionsanalyser. og disse 
kan tjene som en ganske informativ perspektivering af  Swales’ analyse. 
For det første analyseres relaterne ikke i udsagnsemantiske kategorier 
(van dijk 1977; 1995), men i retoriske, pragmatiske kategorier. For det 
andet analyseres tekstmeningen ikke som et logisk hierarki (van dijk 
1977; 1995; Berge 2010), men som en strategisk bestemt organisering. 
der er altså ikke tale om de “universelle regler som enhver tekst er ud-
formet efter”, som den sprogsystematiske tekstlingvistik har forsøgt at 
beskrive, men om lokale, formålsbestemte principper. analysen sigter 
på at afdække rationalet gennem de specifikke intentioner og hensyn til 
modtagerens psykologi der styrer organiseringen af  teksten. 

Mens man i semantisk baserede beskrivelser som van dijks har 
analyseret tekstmeningen i udsagn (1977; 1995), analyseres tekstme-
ningen i Swales’ genreanalyse i handlinger. disse handlinger kaldes 
træk (moves) og er kendetegnet ved at være led i en overordnet retorisk 
strategi udformet med henblik at opfylde et kommunikationsformål. 
træk adskiller sig således fra illokutionære handlinger ved ikke at være 
selvstændige; de funktioner de varetager, er de tildelt som led i den 
overordnede strategi. der er således heller ingen selvstændige vellyk-
kethedsbetingelser for træk; vellykketheden er betinget af  rationalet 
og den strategi det udmøntes i. træk er ikke desto mindre distinkte 
som relater i en strategisk bestemt strukturering. dels kan de tildeles 
retoriske funktioner, dels kan man konstatere regelmæssigheder i den 
sproglige realisering. træk kan desuden selv analyseres i underordnede 
handlinger. disse underordnede handlinger kaldes trin (steps) og kan 
optræde i bestemte mønstre. 

trækindikatorer er generelle grammatiske funktioner der bruges til at 
realisere specifikke retoriske funktioner inden for et bestemt kommu-
nikationsformål. trækindikatorers særlige kendetegn angives i beskri-
velsen af  den sproglige realisering af  rammesætningen.
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i den præsenterede analyse anvendes begreberne trækstruktur, træk og 
trækindikator. den afgørende styrke ved disse begreber i denne sam-
menhæng er at de netop indfanger de tekstlige egenskaber der er be-
stemt af  faktorer i de øvre lag i meningshierarkiet, dvs. livsformer, 
kultur og natur. 

 

NyhedSaNaLySeN
i 1999 peger den journalistiske lærebogsforfatter Mogens Meilby på 
nyhedsanalysens fremkomst og vækst fra begyndelsen af  halvfemserne 
og frem. Han beskriver den som en ny tilføjelse til perspektiverende 
artikler og karakteriserer den ved at: “dens indhold helt eller delvis er 
journalistens egen analyse af  nyhedens perspektiver, årsager og konse-
kvenser” (2004). Meilbys observation er understøttet af  en undersø-
gelse af  den politiske analyse i dansk avisjournalistik, der viser at an-
tallet af  artikler med benævnelsen nyhedsanalyse eller analyse seksdobles 
fra 1995 til 2005 (Pedersen m.fl. 2006). Parallelt med denne udvikling 
af  avisgenresystemet har et kvantitativt studium af  den forklarende 
journalistik i danmark vist en øget frekvens af  forklaringer gennem 
de sidste to årtier (Svith 2011). i forlængelse heraf  kan fremvæksten af  
nyhedsanalysen ses som en formålsspecifik manifestation af  en mere 
generel tendens til at fokusere på forklaring og dermed også fortolk-
ning i dansk nyhedsjournalistik.

denne tendens svarer til en international tendens. Således har der 
ifølge McNair været en “columnary explosion” inden for den politiske 
journalistik de seneste årtier (2000). kommentarens journalistiske for-
midlingsform er netop kendetegnet ved et fortolkningsmæssigt aspekt, 
og i kraft denne egenskab er kommentaren ifølge McNair i stand til at 
trænge igennem den offentlige sfæres endeløse strøm af  ny informati-
on og give indsigt og mening til de begivenheder den har som genstand 
(2000: 71-72). denne journalistiske form omfatter blandt andre genrer 
den anvisende analyse.

Som det fremgår af  det foregående, kan fremvæksten af  nyheds-
analysen både forklares på et generelt, internationalt niveau og et mere 
specifikt, nationalt niveau. På det generelle niveau peger McNair på føl-
gende tre processer som en forklaring på den hastige fremvækst af  den 
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politiske kommentar i slutningen af  det 20. århundrede: kommercia-
liseringen af  journalistikken, den drastiske forøgelse af  informations-
mængden som følge af  udviklingen i kommunikationsteknologien og 
fremkomsten af  politisk public relation som en videnskab om hvordan 
nyhedsformidlingen styres (ibid.). i henhold til de professionelle jour-
nalistiske idealer adskiller nyhedsanalysen sig fra kommentaren ved at 
høre under nyhedsjournalistikken1 (Zabel 2007 henviser til politikens 
interne genrekatalog; Pedersen m.fl. 2006 henviser til egne interview 
med redaktører og analyseskribenter; Meilby 2006). ikke desto mindre 
er der et klart sammenfald hvad angår det tolkningsmæssige aspekt. 
Behovet for fortolkning stiger dels med den stigende informations-
strøm, dels med professionaliseringen af  politikeres håndtering af  
public relation. og den øgede kommercialisering gør det nødvendigt 
for nyhedsproducenterne at tilfredsstille disse behov: “if  their use- 
value can be defined as ‘interpretation’, their exchange-value in a mar-
ketplace of  many interpreters is predicated on their ability to interpret 
better than others” (McNair 2000: 64). 

På det specifikke, nationale niveau kan fremvæksten forklares dels 
på baggrund af  udviklingen af  en selvstændig, professionel presse, der 
i stadigt højere grad er underlagt markedsmekanismerne (Bro 2009; 
Hjarvard 2009; ørsten 2005; Lund 2002; Søllinge 1999; Hjarvard 1999; 
thomsen & Søllinge 1991), dels ud fra lovgivningsprocessens forøge-
de kompleksitet (Søllinge 1999).

pressens selvstændighed er traditionelt beskrevet relativt til det poli-
tiske felt og som en udvikling der forløber i tre faser (Hjarvard 1999). 
den første er kendetegnet ved partipressen (1849-1920), den anden 
ved omnibuspressen (1920-1980), og den tredje ved at medierne bliver 
en institution i sig selv (1980-). et særligt kendetegn ved den tredje fase 
er at medierne udvikler deres egen logik. Medielogikken er de kom-
munikationsformer gennem hvilke medierne præsenterer og overfører 
information; det omfatter både de forskellige medier og de formater 
disse medier anvender, herunder organiseringsformer, stil og fokus-
områder (altheide & Snow 1991). denne logik adskiller sig fra de tidli-
gere fasers logik; mens partipressens er styret af  partikulære interesser, 
og omnibuspressen af  almenhedens interesser, er medielogikken en 
professionalisme der især er “styret af  hensynet til publikum, dets kø-
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bekraft og efterspørgsel” (Hjarvard 2009: 19).2 i den forbindelse frem-
hæver Hjarvard dog at medierne ikke bliver til private virksomheder 
på linje med virksomheder i andre brancher; medierne varetager stadig 
nogle kollektive funktioner. Således skaber de “de kommunikative rum 
af  både privat og offentlig karakter, som alle andre institutioner i sam-
fundet er afhængige af  i kommunikationen med den almene offentlig-
hed, andre institutioner og i institutionens interne kommunikation.” 
det gør medierne til “en central institution af  relevans for hele sam-
fundet”, og derfor kan mediernes styringslogik “ikke reduceres til den 
kommercielle og markedsorienterede logik alene” (Hjarvard 2009: 19).

kravet om en professionalisering af  journalistikken opstår allerede 
med omnibuspressens fødsel i begyndelsen af  det 20. århundrede. 
dels udvides avisskribenternes netværk af  kilder sig i denne periode, 
dels udvides mængden af  stofområder, dels er de nye journalistiske 
genrer som reportage og interview forbundet med en mere aktiv tilve-
jebringelse af  information end partipressens referat fra rigsdagen (Bro 
2009). udvælgelsen, forarbejdningen og organiseringen af  den stadigt 
voksende mængde af  information fordrer en selvstændig faglighed. 
Når omnibuspressen med hensyn til professionaliseringen ikke desto 
mindre anses for en overgangsperiode til en egentlig selvstændiggø-
relse, er det fordi det stadig er andre systemers logikker der er bestem-
mende for hvilke nyheder der formidles. det gælder ikke mindst den 
politiske journalistik. de første tendenser til en ny udvikling på områ-
det ser man først i slutningen af  60’erne. Her afløses efterkrigstidens 
ideal om “objektiv gengivelse af  facts” og “ligelighed og fairness over 
for politiske retninger og aktører som gives ret til at komme til orde på 
egne betingelser”, af  et ønske om en engageret, kritisk og opsøgende 
journalistik (thomsen & Søllinge 1991: 111). 

tendensen til en selvstændig og kritisk udvælgelse og bearbejdning 
af  det politiske stof  slår fuldt igennem i 80’erne. Her underlægges det 
de journalistiske nyhedskriterier, og således er en politisk nyhed “ikke 
længere på forhånd sikret spalteplads; den skulle på én eller anden 
måde være interessant – eksempelvis have væsentlige konsekvenser – 
for at blive taget op” (Søllinge 1999). 

Med udviklingen af  omnibuspressen stiger de økonomiske krav til 
produktionen af  avisen, og konkurrencen om læserne tiltager. i slut-
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ningen af  denne anden fase er det især konkurrencen fra de elektroni-
ske medier der spiller en afgørende rolle. Således bliver avisen i anden 
fase i højere og højere grad underlagt markedsmekanismerne. og det 
er, som såvel Hjarvard som Schultz (2007) angiver, en væsentlig faktor 
i udviklingen af  medielogikken.

Sideløbende med udviklingen i anden fase bliver lovgivningsproces-
sen stadigt mere kompleks, bl.a. som følge af  at lovgivningsarbejdet 
flyttes fra Folketinget til udvalg og involverer flere parter, og som føl-
ge af  danmarks indtrædelse i eF. Med kompleksiteten opstår der et 
behov for mere baggrundsinformation for at læserne kan forstå de 
enkelte begivenheder (Søllinge 1999: 88). Markedskræfterne tilskynder 
så aviserne til at tilfredsstille dette behov. og som Søllinge peger på, 
korrelerer fremvæksten af  nyhedsanalysen netop med fremvæksten af  
dette behov. 

NyhedSaNaLySeNS formåL
Som anført i den teoretiske diskussion er det ikke uproblematisk at 
bestemme genrens formål. i henhold til det genreteoretiske grundlag 
må nyhedsanalysens formål imidlertid være relateret til de kontekstu-
elle betingelser genren opstår under, ikke mindst de behov der vok-
ser frem med samfundsudviklingen. Forklaringen på nyhedsanalysens 
fremvækst er derfor et væsentligt støttepunkt i bestemmelsen. Som det 
fremgår af  forklaringen, involverer den imidlertid en række faktorer, 
og selvom faktorerne er indbyrdes relaterede, kan bestemmelsen af  
formålet afhænge af  hvilke faktorer man fokuserer på. problemet med 
bestemmelsen løses her ved tre greb: ved at skelne mellem et overord-
net, effektorienteret formål og en række underordnede, procesorien-
terede formål (Bathia 1993), ved at støtte sig til praksiseksperter på 
det overordnede niveau (ibid.), og ved på de underordnede niveauer at 
anvende askehave og Swales’ (2001) tekstdrevne heuristik der omfat-
ter en genbestemmelse af  formålet efter et hermeneutisk princip og 
ved inddragelse af  såvel analysen af  teksterne i korpus som analysen 
af  konteksten. 

praksiseksperten og lærebogsskribenten Meilby bestemmer nyheds-
analysens formål således: “at give læseren forklaring og sammenhæng 
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– at hjælpe ham til at forstå og vurdere informationer når de bliver 
for mange, for komplicerede og for uigennemskuelige” (Meilby 2006: 
230). denne bestemmelse er så bred at den ikke ekskluderer nogen af  
de perspektiver der er anlagt i forklaringen ovenfor. Som der er rede-
gjort for, kan den tjene det markedsorienterede perspektiv som McNair 
og Schultz anlægger, idet der med professionaliseringen af  politikeres 
public relation og udviklingen af  informationsteknologien opstår et 
marked for at give forklaring og sammenhæng. Men den kan også tjene 
det institutionelle, offentlighedsorienterede perspektiv som Hjarvard 
og Lund anlægger. Således kan formålet betragtes som en konkret ud-
møntning af  en demokratisk funktion: at servicere offentligheden med 
henblik på at borgerne kan holde sig velorienteret og bidrage til tilve-
jebringelsen af  det offentlige ræsonnement (Loftager 2007: 34-35) i et 
samfund der bliver stadig mere komplekst og tilvejebringer en stadigt 
større mængde informationer. denne funktion er der stor enighed om 
blandt de medvirkende aktører – journalister, politikere og borgere – at 
journalistikken skal varetage (Lund 2002).

på det underordnede, procesorienterede niveau kan man som resul-
tat af  en tekstdreven heuristik angive følgende formål:

– fremsætte et tilbud om en fortolkning af  en aktuel begivenhed
– få læseren til at læse teksten ved at godtgøre tolkningens relevans
–  relatere en aktuel begivenhed til andre begivenheder, tilstande og 

processer og dermed bidrage til forståelsen af  begivenheden 
–  få læseren til at fokusere på de vigtige forhold (fremhæve, fremhæve 

vigtighed)
– få læseren til at forstå (forenkle, eksemplificere, billedliggøre)
– præsentere vurderinger eller skøn
– sætte begivenheden ind i en større sammenhæng
– sammenfatte

om tekStaNaLySeN
rammen for den analyse der præsenteres resultater fra, er en træk-
struktursanalyse ved anvendelse af  de tre begreber beskrevet ovenfor. 
Swales’ analyse suppleres imidlertid dels ved at inddrage kognitions-
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psykologiske faktorer, som foreslået af  Bathia (1993: 14), dels ved at 
betragte genren som del af  et genresystem som foreslået af  Bazerman 
(1994).

Først præsenteres et eksempel på en af  de helheder trinnet ramme-
sætning kan tildeles en funktion inden for; dernæst følger en beskri-
velse af  dette trin med henblik på at bestemme det som en typificeret 
handling.

analysen er baseret på et korpus bestående af  43 nyhedsanalysetek-
ster. de to kriterier der er anvendt i dannelsen af  korpusset, er følgen-
de: teksterne skal optræde i en af  de nationale, segmenterede (Schultz 
2007), omnibusaviser såvel trykt som bragt på avisernes hjemmeside, 
og de skal være markeret med genremarkøren nyhedsanalyse eller analyse. 
inden for disse rammer er det tilstræbt at gøre udvalget så varieret 
som muligt. Således er der udvalgt analyser skrevet af  såvel eksperter 
som journalister, af  såvel korrespondenter som kommentatorer, såvel 
tidligt som sent i perioden 1997 til 2011, fra aviserne Berlingske, Infor-
mation og Politiken og om såvel kulturstof  og sportsstof  som politik. 
Begrundelsen for dette valg er at analysen sigter på at finde de træk 
og trin der kendetegner tekster med genremarkøren nyhedsanalyse eller 
analyse uafhængigt af  stofområde, år, avis osv. det er muligt at man ville 
kunne påvise f.eks. stof- eller periodebestemte variationer hvis man 
havde haft et større korpus inddelt systematisk efter stof, år osv. det 
har imidlertid ikke været formålet med denne analyse. 

den anden del af  analysen er delvist teoretisk idet skemateori og 
tekstforståelsesteori inddrages og analytiske distinktioner introduceres. 
den empiriske basis for denne del omfatter foruden korpus et udvalg 
af  rubrikker fra korte nyheder der er produceret af  ritzau og optræder 
i Information den 18. og 19. januar 2012. dette udvalg er en stikprøve 
der udelukkende tjener til at illustrere egenskaber ved korte nyheder jeg 
anser for velkendte. 

heLhedeN: eN NyhedSaNaLySeS trækStruktur
på grundlag af  trækstruktursanalysen af  korpus kan man skelne mel-
lem seks typer af  nyhedsanalyser: beskrivende, evaluerende, forudsi-
gende, dømmende, anvisende og konsekvensorienterede. disse under-



116 NyS 45

typers trækstruktur adskiller sig fra hinanden på en række punkter, men 
ikke med hensyn til rammesætningens funktion (se Borchmann (under 
udgivelse)). den undertypes trækstruktur der er valgt til at illustrere 
rammesætningens funktion i helheden, er den beskrivende nyhedsana-
lyse. Notationen er følgende: træk med store bogstaver, trin med små; 
fakultative træk i kursiv, obligatoriske træk uden kursiv; nummerangi-
velserne 1, 2 og i, ii angiver en fastlagt rækkefølge, bogstavangivelserne 
a, b og c angiver at rækkefølgen ikke er fastlagt, men varierer:

1)  tiLBud oM FortoLkNiNg aF eN BegiVeNHed 
i) rammesætning af  begivenheden 
ii) resume af  tolkningen af  begivenheden 

2)  FreMStiLLiNg aF et proBLeM  
a) Identifikation af  begivenheden 
b) implikation af  problem 
c)  understøttelse af  problemets realitet ved angivelse af  situatio-

nelle omstændigheder 
3)  UDDYBnInG AF De SItUAtIoneLLe oMStÆnDIGHe-

DeR VeD SUPPLeRenDe FAKtA
4) ForkLariNg aF BegiVeNHedeN
5) PeRSPeKtIVeRInG AF BeGIVenHeDen
6) SaMMeNFatteNde SkøN

et eksempel er nedenstående (obligatoriske træk med fed, fakultative 
i kursiv):
Figur 1: ekSeMpeL pÅ deN BeSkriVeNde aNaLySeS trækStruktur
 
deL

rubrik

Manchet

ekSeMpeL

regeringen spiller højt spil med ghettoplan

Regeringen må finde penge til sin ghetto-
plan uden satspuljemidler, efter at Vko i 
går lod oppositionen spænde ben for sig 
i forhandlingerne. derved blegner Løkke 
rasmussens glans nummer, hvad først og 
fremmest dF kan glæde sig over

triN

ramme-
sætning af  
begivenhe-
den

resume af  
fortolknin-
gen af  begi-
venheden

træk

tiLbud om 
eN for-
toLkNiNg 
af eN be-
giveNhed
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Brødtekst de brede forhandlinger om satspuljemid-
lerne på det sociale område er slut,

men Vko's ordførere og socialminister 
Benedikte kiær (k)) måtte gå fra bordet 
velvidende, at der manglede 80 millioner 
kroner til finansieringen af  den højt profi-
lerede ghettoplan.

Og det bare ét døgn, efter at fire ministre 
med kiær i spidsen fremlagde planen, som 
skulle være et af  Løkke-regeringens hoved-
numre i år.

Siden nytår har Vk krydset klinger internt 
og med Justitsministeriets embedsmænd, 
men nu var der endelig enighed om et 
kompromis. ghettoplanen tilgodeså både 
Venstres ønske om stramninger, konser-
vatives nye hensyntagen til den borgerlige 
anstændighed – partiets egen ghettoplan 
var bemærkelsesværdig mild – og var spi-
selig for dF. Finansieringen manglede blot 
at falde på plads. 
i Vk's fælles ghettoplan var der lagt op 
til, at 120 millioner kroner skulle findes i 
satspuljen, og socialministeren medbragte 
således et detaljeret forhandlingsudspil til 
mødet med forligskredsen, der strækker 
sig fra dF til SF.

der var dog den krølle, at størstedelen af  
de millioner, regeringen foreslog uddelt 
til kommunale ghettoprojekter, i ghetto-
planen var bundet sammen med krav 
om sanktioner. Hvis kommunerne ville 
have andel i pengene, skulle de samtidig 
gøre brug af  de udvidede muligheder for 
økonomisk straf  til ghettobeboerne i form 
af  reduktion af  boligtilskud, forældrepå-
læg og straf  til de forældre, som ikke ville 
overholde kravet om obligatorisk brug 
af  daginstitution.

Identifika-
tion af  begi-
venheden

implikation 
af  problem

understøt-
telse af  
problemets 
realitet ved 
angivelse af  
situationelle 
omstændig-
heder

<varieret, 
intet gen-
respecifikt 
mønster af  
trin>

<varieret, 
intet gen-
respecifikt 
mønster af  
trin>

fremStiL-
LiNg af et 
probLem

UDDYB-
nInG AF 
De SItUA-
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oMStÆn-
DIGHeDeR 
VeD SUP-
PLeRenDe 
FAKtA

forkLa-
riNg af 
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belejligt
Om finansieringsforviklingerne skyldes 
dårligt for- og fordarbejde eller ønsket om 
udadtil at signalere samarbejdsvilje over 
for oppositionen, er uvist. Statsminister 
Løkke rasmussen styrker sin påstand om, 
at S-SF reelt ikke ønsker stramninger. Når 
det kommer til stykket, tør SF's formand, 
Villy Søvndal, ikke bede nogen skride ad 
helvede til.

tilbage står, at ghettoplanen nu må reali-
seres med penge fra finansloven, der ikke 
bliver vedtaget under samme konsensus-
vilkår som satsforliget. Her handler det 
om at få dansk Folkeparti (dF) med på 
vognen, hvilket næppe bliver noget pro-
blem, idet ghettostramningerne vil være en 
fornøjelse for DF at finansiere.
i sidste ende er det sandsynligvis dF, der 
får mest ud af  regeringens fremgangsmå-
de. de bevarer status som de sande stram-
mere, og under finanslovsforhandlingerne 
vil dF kunne kræve noget til gengæld for 
at finde de fornødne 80 millioner til at 
redde den forkromede plan og Lars Løkke 
rasmussens ansigt. Hans tre politiske 
glansnumre risikerer alle sammen at stran-
de som forkølede forsøg: Vækstforum 
kickstartede snarere kritik fra erhvervsli-
vet end vækdst i danmark, 360-graders 
eftersynet af  folkeskolen stødte på grund 
med en ydmyget undervisningsminister 
og en forbitret lærerstand. og i går kunne 
vælgerne så læse, at finansieringen af  
ghettoplanen smuldrede.

uanset årsagen til fremgangsmåden i 
ghettoforhandlingerne må det betragtes 
som højt spil, at regeringen igen lader sine 
strategiske vanskeligheder udstille.

<varieret, 
intet gen-
respecifikt 
mønster af  
trin>

PeRSPeKtI-
VeRInG AF 
BeGIVen-
HeDen

SammeN-
fatteNde 
SkøN
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denne trækstruktur kan betragtes som en retorisk set effektiv måde 
at opfylde formålet for den beskrivende analyse, og da den endvidere 
kendetegner 23 af  de 28 beskrivende analyser i korpus, antages denne 
struktur at være den prototypiske organiseringsform for den beskri-
vende nyhedsanalyse. de resterende fem beskrivende analyser afveg 
mere eller mindre fra denne struktur ved enten at være kilde- eller em-
nestyret.

præsentationen af  den prototypiske trækstruktur for den beskri-
vende analyse tjener her udelukkende til at illustrere rammesætningens 
funktion i en helhed. det ligger uden for denne artikels ærinde at be-
skrive samtlige træk, ligesom mønstrene for de øvrige typer af  analy-
ser heller ikke kan angives her (se Borchmann (under udgivelse)). det 
afgørende i forhold til spørgsmålet om rammesætningens konventio-
nalisering er at trækkene “tilbud om fortolkning af  begivenhed” og 
“Fremstilling af  et problem” er obligatoriske træk i samtlige typer af  
analyser. det indebærer altså at trinnet “rammesætning af  begivenhe-
den” er fælles for samtlige tekster i korpus uafhængigt af  typen.

i det følgende begrænser jeg mig til dette trin. 

rammeSætNiNg i kogNitioNSvideNSkabeN og 
Sprog- og kommuNikatioNSforSkNiNgeN
i den præsenterede analyse bestemmes fænomenet rammesætning som 
et trin i et træk, dvs. en retorisk handling der bidrager til at opfylde 
et kommunikationsformål der dels er gensidigt anerkendt af  parterne 
i det kommunikationsfællesskab genren har sin oprindelse i, dels er 
normativt funderet og reguleret. Selvom analysen trækker på det kogni- 
tionsvidenskabelige begreb om rammer og rammesætning, adskiller 
den sig også fra disse ved at bestemme rammesætning som en handling. 
derved ligger den i forlængelse af  de politologisk orienterede tilgange 
til rammesætning inden for sprog- og kommunikationsforskningen. 
den adskiller sig imidlertid også fra disse tilgange idet rammesæt-
ningen bestemmes som en typificeret og normativt reguleret handling. 
disse forskelle skal der redegøres nærmere for med udgangspunkt i en 
beskrivelse af  de nævnte tilgange.
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Minsky, der introducerer termen frame i kognitionsvidenskaben, beskri-
ver fænomenet således (1975: 212):

when one encounters a new situation (or makes a substantial change in one’s 
view of  the present problem) one selects from memory a substantial structure 
called a frame. This is a remembered framework to be adapted to fit reality by 
changing details as necessary.
 a frame is a data-structure for representing a stereotyped situation [...]. [...].
we can think of  a frame as a network of  nodes and relations. the “top levels” of  
a frame are fixed, and represent things that are always true about the supposed 
situation. the lower levels have many terminals–“slots” that must be filled by 
specific instances or data.

det særlige ved rammer er at de som hukommelsesstrukturer er aktive 
og produktive i forståelsen. For det første er de kendetegnet ved at 
rammens pladser på forhånd er udfyldt med defaultværdier; for det 
andet gælder det at når en ramme der formodes at passe til en situation, 
er aktiveret, vil en matching-proces forsøge at tildele værdier til hver 
plads i overensstemmelse med de restriktioner der er for pladsen, og i 
henhold til systemets aktuelle mål (ibid. 212-213).

det Minsky beskriver, er altså en hukommelsesstruktur – ikke en 
handling. Han bruger ganske vist også verbalsubstantivet framing (uni-
framing og trans-framing), men det dækker udelukkende over mentale 
processer. inden for den politologisk orienterede forskning i sprog 
og kommunikation har man udvidet anvendelsen af  termerne ramme 
og rammesætning (frame og framing). Her opfattes rammer både som en 
intern mental struktur og som en anordning i sprogbrugen (pan & 
kosicki 1993), og i den forbindelse fremhæves det at rammer er kom-
munikerbare. dermed udvides verbalsubstantivets meningsmæssige 
potentiale betragteligt. ifølge kuypers er framing således “the process 
whereby communicators act to construct a particular point of  view 
that encourages the facts of  a given situation to be viewed (or ignored) 
in a particular manner, with some facts more noticeable than others” 
(2002: 7). det er ganske vist tydeligt at det mentale aspekt er bevaret; 
det forhold at synsvinklen fremhæver noget og ignorerer andet, og at 
det fremhævede ud fra synsvinklen fremstår på en bestemt måde, er 
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en konsekvens af  matching-processen. Men det er lige så tydeligt dels 
at der her er tale om en handling idet synspunktet konstrueres med en 
kommunikativ intention, dels at processen omfatter flere parter. Den-
ne interaktionelle toning er karakteristisk for brugen af  termen inden 
for sprog- og kommunikationsforskningen.

Hvilke sider af  fænomenet man i forlængelse heraf  især har fokuser-
et på, fremgår særlig klart af  Entmans definition af  framing: “to frame 
is to select some aspects of  a perceived reality and make them more 
salient in a communicating text, in such a way as to promote a partic-
ular problem definition, causal interpretation, moral evaluation, and/
or treatment recommendation for the item described” (1993: 52). Som 
verbet promote angiver, er fokus den strategiske brug, og i den forbin-
delse fremhæves bl.a. rammernes værdimæssige indebyrd.

udgangspunktet for at beskrive rammevalget som strategisk er den 
antagelse at den perciperede virkelighed ikke i sig selv kalder på anven-
delsen af  en bestemt ramme. det fremhæves ganske særligt i de kon-
struktivistiske tilgange, for eksempel gamson: “Facts have no intrinsic 
meaning. they take on their meaning by being embedded in a frame or 
story line that organizes them, gives them coherence, selecting certain 
ones to emphasize while ignoring others” (1989: 157). Men den perci-
perede virkelighed kalder i og for sig heller ikke på én bestemt ramme 
ifølge Minsky; det afhænger af  systemets mål. Hos Minsky er dette mål 
imidlertid fastlagt på individniveau, og Minsky tager her udgangspunkt 
i simple problemløsningssituationer (for eksempel at bygge et hus af  
klodser) hvor problemet er givet, og hvor der er øjeblikkelig og entydig 
feedback (Harder 2010: 179) fra virkeligheden hvis den anvendte ramme 
ikke er hensigtsmæssig i forhold til løsningen af  problemet. 

på disse punkter adskiller det interaktionelle perspektiv sig væsent-
ligt fra det kognitive. For det første er der flere individer i spil – med de 
muligheder for forskellige situationsopfattelser og forskellige mål det 
indebærer. Her beror fastlæggelsen af  målet altså på en koordinering 
mellem flere selvstændige systemer. For det andet er de situationer der 
er genstand for kommunikation, ofte komplekse. Således kan der være 
forskellige mål og delmål, der kan være forskellige veje til det samme 
mål, og/eller målet kan være uklart. det har også nogle konsekvenser 
for den feedback parterne får fra situationen. dels er den hverken en-
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tydig eller ensidig, dels viser den sig i visse tilfælde først på længere sigt. 
det afgørende i forbindelse med det strategiske fokus er at situationens 
kompleksitet og det at der er flere individer involveret, indebærer at 
der kan være alternative rammesætninger af  et og samme sagforhold. 
Hvis der er relevante alternativer til den aktuelle rammesætning, bliver 
den aktuelle rammesætning – ikke mindst fra en kritisk synsvinkel – 
interessant: Hvorfor rammesættes sagforholdet på denne måde og ikke 
en anden? en mulig – og fra en kritisk vinkel sandsynlig – forklaring 
er at den der rammesætter sagforholdet, har særinteresser forbundet 
med den aktuelle rammesætning. er det tilfældet, kan rammesætningen 
betragtes som en strategisk handling. 

rammeSætNiNgeN Som typificeret haNdLiNg
at rammesætningen er en strategisk handling, gør den imidlertid ikke 
til en retorisk handling i swalesk og millersk forstand. Swales’ formål er 
– ligesom Millers sociale motiv – kendetegnet ved at være anerkendt af  
de etablerede medlemmer af  det kommunikationsfællesskab handlin-
gen har sin oprindelse i. For at rammesætningen kan bestemmes som 
et trin (step) i et træk (move), er det altså ikke tilstrækkeligt at den tjener 
afsenderens interesser; den skal tjene et gensidigt anerkendt formål. at 
rammesætningen sniger sig ind bag om ryggen på afsenderen, er lige-
ledes uforeneligt med bestemmelsen af  rammesætningen som retorisk 
handling; som ekspertudøver med kendskab til genrens rationale skal 
afsenderen være bevidst om sine handlinger og kunne stå inde for de 
sproglige valg rationalet indebærer. 

i forbindelse med denne bestemmelse er det nødvendigt at fremhæ-
ve endnu et forhold der adskiller det interaktionelle perspektiv fra det 
kognitionsvidenskabelige. Når der er tale om kommunikation, kan man 
skelne mellem to rammesætninger: rammesætningen af  sagforhold i 
situationer der er genstand for kommunikation, og rammesætningen af  
kommunikationssituationen. kognitionsforskningen har rettet sig mod 
den første type situationer og undladt at inddrage den sociale medi-
ering kommunikationssituationen repræsenterer. Men på samme måde 
som vi lagrer viden om typiske tilfælde ud fra vores ikke-sproglige erfa-
ringer, kan det antages at vi lagrer viden om typiske tilfælde i vores er-
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faringer med kommunikation, herunder tekster (Himley 1986; Berken-
kotter & Huckin 1993). denne viden – som i Millers fremstilling kaldes 
typer og i Swales’ rationale – svarer til vores viden om genrer, og ligesom 
andre rammer danner den bl.a. grundlag for at udkaste forventninger i 
en aktuel situation (Nystrand 1986). der er også eksperimentel evidens 
for at læsere udvikler genrespecifikke kontrolsystemer (Zwaan 1996). 

Mens sagforhold kan rammesættes forskelligt afhængig af  målet 
med kommunikationen, er det netop indebyrden af  Millers og Swales’ 
genredefinitioner at rammesætningen af  kommunikationssituationen 
repræsenterer en koordinering af  mål; det er det termerne socialt motiv 
og formål dækker over. i det sociokognitive perspektiv som disse teorier 
lægger op til, kan genrer således ses som løsninger på de potentielle 
kognitive problemer der er forbundet med at rammesætningsproces-
sen omfatter flere parter: I deres egenskab af  at repræsentere koordi-
neringer af  mål danner genrerne grundlag for et kognitivt samarbejde. 

da målet er bestemmende for hvordan sagforhold rammesættes, vil 
nogle genrer lægge restriktioner på rammesætningen. Men samtidig 
kan genrer tjene som fora for diskussion og forhandling af  hvordan 
bestemte sagforhold skal rammesættes, og hvilke rammer der er sam-
menhængende. Man kan med andre ord tale om en arbejdsdeling mel-
lem genrerne med hensyn til rammesætningen. 

grundlaget for min bestemmelse af  rammesætningen som et trin i 
et træk er netop observationer af  forhold der indikerer både at der er 
en sådan arbejdsdeling, og at der er genrespecifikke restriktioner på 
realiseringen af  rammesætningen. i det følgende skal disse observatio-
ner præsenteres.

rammeSætNiNgeNS kogNitive og retoriSke 
fuNktioN i NyhedSaNaLySeN
rammesætningens funktion i nyhedsanalysen er dels kognitiv, dels re-
torisk. den kognitive funktion er at aktivere en overordnet ramme for 
forståelsen. det empiriske grundlag for tildelingen af  denne funktion 
er dels en observeret relation mellem dette trin og de specifikke for-
tolkninger de efterfølgende træk repræsenterer, dels placeringen af  den 
tekstdel der realiserer dette trin. Hvad angår relationen, er den ramme 
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der kan afledes af  de sproglige valg i rubrikken, en forudsætning for 
de efterfølgende inferenser. det gælder uanset om det er en forklaring, 
en vurdering, en forudsigelse, en rådgivning eller en dom. Således er 
rammen grundlag for at tildele egenskaber, tilstande, ønsker og moti-
ver til personer, begivenheder og handlinger, at forbinde begivenheder 
til andre begivenheder i fortiden eller fremtiden og at tildele værdier til 
begivenheder og handlinger. eksempelvis gælder det for den spil-ram-
me der aktiveres med de sproglige valg spiller højt spil i nyhedsanalyseek-
semplet i figur 1, at den er forudsætningen for at fortolke resultatet af  
den politiske forhandling som noget der er foranlediget af  et strategisk 
træk der indebærer en risikovurdering. og rammen er yderligere en 
forudsætning for at forbinde dette strategiske træk med et andet partis 
(SF’s) formodede image-strategi. denne relation er karakteristisk for 
teksterne i korpus. 

Hvad angår placeringen, må aktiveringen af  den ramme der dan-
ner grundlag for forståelsen af  teksten, ske forud for fortolkningen 
(gernsbacher 1996; rumelhart 1980; Bransford & Johnson 1972). 
den observation at rammen så godt som altid er sprogligt repræsente-
ret i rubrikken, understøtter således tildelingen af  denne funktion idet 
det muliggør aktivering af  rammen. 

Man kan nu indvende at disse karakteristika er baseret på grund-
læggende kognitive principper, og at de er fælles for de fleste beskri-
vende tekster, herunder nyhedsartikler. Men trinnet adskiller sig ikke 
desto mindre fra den modsvarende tekstdels funktion i nyhedsartik-
len, nemlig med hensyn til den retoriske funktion. trinnet bidrager 
til den retoriske funktion at tilbyde en fortolkning af  en begivenhed. 
det empiriske grundlag for tildelingen af  denne funktion er dels et 
observeret kendetegn ved den informationelle status af  den centrale 
begivenhed, dvs. den begivenhed nyhedsanalysen tager udgangspunkt 
i, dels et observeret kendetegn ved rammesætningens informations-
værdi. den informationelle status af  den centrale begivenhed i nyheds-
analysen adskiller sig fra den modsvarende i nyhedsartiklen (notits eller 
artikel med byline). det er velkendt – og en journalistisk konvention – 
at den centrale begivenhed præsenteres i rubrikken i nyhedsartikler; for 
nyhedsanalyseteksterne i korpus gælder det imidlertid at den centrale 
begivenhed præsenteres i brødteksten. og mens det er velkendt at den 
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centrale begivenhed præsenteres som ny information (typisk i sætnin-
ger med bredt fokus) i nyhedsartikler (se eksempler i figur 3), gælder 
det for nyhedsanalyseteksterne i korpus at den ofte præsenteret som 
forudsat information (præsupponeret). Se eksempler i figur 2 hvor den 
centrale begivenhed er understreget.

Figur 2: præSuppoNeriNg aF deN CeNtraLe BegiVeNHed i NyHedSaNaLySeN

rubrik dansk folkeparti danser stammedans  rammesætning af   
begivenheden 

Brødtekst der er i høj grad tale om en rituel stammedans,  præsupponering  
 når Dansk Folkeparti lader op til finanslovs- af  den centrale  
 forhandlingerne med krav på udlændingeområdet. begivenhed 

rubrik tættere på demokrati? rammesætning af   
  begivenheden  

Brødtekst Meget tyder på, at løsladelsen af  aung San Suu kyi  præsupponering  
 er en del af  en større plan for at rehabilitere mili- af  den centrale  
 tær-styrets image og give efter i begrænset omfang  begivenhed 
 for omverdenens pres.

Rubrik Skift åbner konservativ fløjkrig Rammesætning af   
  begivenheden  

Brødtekst Fyringen af  Lene espersen havde intet med præsupponering  
 politiske holdninger at gøre. af  den centrale  
  begivenhed 

denne observerede forskel i informationsstruktur er en bemærkel-
sesværdig tydelig sproglig indikation på arbejdsdelingen mellem ny-
hedsanalyser og nyhedsartikler i avisgenresystemet; mens nyhedsar-
tikler formidler begivenheder der opfylder nyhedskriterierne, tilbyder 
nyhedsanalysen en fortolkning af  disse begivenheder. det er således 
heller ikke formidlingen af  begivenheden der gør læsningen af  nyheds-
analysen informativ, men rammesætningen af  den.

antagelsen om trinnets retoriske funktion som tilbud om fortolk-
ning er endvidere understøttet af  et observeret kendetegn ved ram-
mesætningen i nyhedsanalysen. Således adskiller den sig fra rammesæt-
ningen i nyhedsartiklen. denne forskel kan beskrives på grundlag af  et 
skel mellem to typer af  rammesætning: informativ og triviel. Skellet er 
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ikke absolut, men gradueret, og det dækker over i hvilken udstrækning 
rammesætningen kan og vil blive gjort til genstand for kritik. det ka-
rakteristiske for den informative rammesætning er at der er relevante 
alternativer til den. den repræsenterer således et informativt valg, og 
dette valg vil forekomme markeret (Levinson 1995) hvis publikum er 
bevidst om alternativerne. det at der er relevante alternativer til den 
aktuelle rammesætning, er grundlaget for at kritisere den. en triviel 
rammesætning vil omvendt ikke med rimelighed kunne gøres til gen-
stand for kritik. det der er karakteristisk for denne, er at rammen har 
overlevet et selektionspres udøvet gennem feedback fra omgivelserne 
(Harder 2010: 314ff), og det er et tegn på dens almene anvendelighed. 
Situationens elementer svarer med andre ord til rammens defaultvær-
dier. derfor er den ikke informativ, og snarere end at være en del af  det 
kommunikerede danner den grundlag for kommunikationen. derved 
ligner den en kompetence (competency) (ibid. 174) og dermed noget der 
kan bruges på tværs af  særinteresser og værdigrundlag. der kan godt 
være alternativer til den trivielle rammesætning, men disse vil så være 
informative og markerede mens den trivielle er umarkeret og dermed 
forstås automatisk og ubevidst. Såvel trivielle som informative ramme-
sætninger tillader læseren at tilføre information til den sprogligt præ-
senterede information; det er rammers grundlæggende funktion. Men 
hvor de inferenser trivielle rammesætninger tillader, er inferenser til den 
typiske situation (Levinson 1995), er de inferenser den informative ram-
mesætning tillader, ikke til den typiske situation. 

ud fra dette skel kan forskellen mellem trinnet rammesætning af  be-
givenheden og funktionen af  den tilsvarende tekstdel i nyhedsartikler 
beskrives således: Mens nyhedsanalysens rammesætning af  begivenhe-
den typisk er informativ, repræsenterer den modsvarende tekstdel i ny-
hedsartiklen typisk en triviel rammesætning. en sammenligning af  et ud-
valg af  rubrikker fra korpus og rubrikker fra korte nyhedsartikler fra en 
stikprøve i Information den 18. og 19. november kan illustrere forskellen: 
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Figur 3: iNForMatiVe og triVieLLe raMMeSætNiNger
  

Jeg antager at forskellen kan erkendes per intuition: det er relativt 
nemt at være uenig med afsenderen i ytringerne i venstre spalte, men 
ret svært at være uenig med afsenderen om ytringerne i højre spalte. 
Forskellen beror på omfanget af  den plads til fortolkning ytringerne 
efterlader: hvorvidt et politisk parti danser stammedans, et partileder-
skifte åbner en fløjkrig, et overnationalt samarbejde er blevet mere fol-
keligt eller ej, efterlader plads til fortolkning og er altså et spørgsmål 
om fortolkning. Men hvorvidt en lotteripulje er blevet udløst, en film 
har været oscar-nomineret, en chef  trækker sig eller ej, efterlader alt 
andet lige ikke plads til fortolkning; det er faktuelle spørgsmål. 

denne forskel afspejler ligeledes arbejdsdelingen mellem nyheds-
analyser og nyhedsartikler: Nyhedsanalysens rubrikker repræsenterer 
fortolkninger der kan diskuteres, nogle gange endda uden mulighed for 
at afgøre om fortolkningen er acceptabel eller ej. omvendt repræsen-
terer nyhedsartiklens rubrikker hævdelser hvis acceptabilitet typisk kan 
fastslås, og for så vidt som vi anser dem for at være faktuelle hævdelser, 
vil vi acceptere dem per default. Bemærk så også at når en informativ 
rammesætning optræder i nyhedsartiklens rubrik, er den integreret i 
en udsigelsesstruktur med en kildeangivelse, for eksempel: “V: rege-

rubrikker fra nyhedsanalyser 

•  Saad Hariri kan kun fortsætte på Hiz-
bollahs nåde 

•  eu blev ikke mere folkeligt
•  Japansk nyvalg skal redde økonomien
•  ingen efterlønforhandlinger før et valg
•  problemet bliver at vinde – ikke at 
regere

•  Skift åbner konservativ fløjkrig 
•  dansk Folkeparti danser stammedans 
•  Vko svigter de unge – og velfærden 
•  Hovedløs liberalisering var krisens 
moder

•  Ny offentlighedslov begrænser åbenhed
•  rokade styrker Søvndal
•  Fogh og Bendtsen på taktisk tilbagetog
•  Banker skal give aktionærer mere magt

rubrikker fra notitser

•  Så blev gigantisk Lotto-pulje endelig 
udløst

•  Slut med fed friture i idrætshallerne
•  Norsk pet-chef  trækker sig omgående
•  11 danske film har været Oskar-nomi-
neret

•  kaptajnens forklaringer vækker vrede
•  dansk præst har deltaget aktivt i krig
•  Mange besætningsmedlemmer hjalp ved 
forlis

•  tyskland ser ingen recession i 2012
•  eu overvejer mere ambitiøse klimamål
•  Igen normal togtrafik over Storstrøms-
broen

•  uSa og eu ønsker nye regler i rummet
•  to dræbt ved israels luftangreb i gaza
•  V: regeringen har løjet sig til magten
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ringen har løjet sig til magten”.3 Hvad journalisten hævder, er altså at 
repræsentanter for V hævder at regeringen har løjet sig til magten. og 
denne hævdelses acceptabilitet kan fastslås. omvendt gælder det for 
nyhedsanalysen at afsenderen af  en rådgivende analyse kan præsen-
tere en hævdelse som “Banker skal give aktionærer mere magt” som 
sin egen. Hvad angår de forudsigende analyser, skal det tilføjes at det 
typisk kan fastslås om forudsigelsen holder stik og således også om 
det hævdede viser sig at være en acceptabel beskrivelse, for eksempel: 
“ingen efterlønsforhandlinger før et valg”. Men på det tidspunkt hvor 
forudsigelserne præsenteres, kan det selvsagt ikke fastslås, og derfor 
har de status som fortolkninger.

Jeg hævder altså at følgende er en norm for arbejdsdelingen i avis-
genresystemet: rammesætningen af  den centrale begivenhed i nyheds-
analysen er (og bør være) informativ; rammesætning af  den centrale 
begivenhed i nyhedsartiklen er (og bør være) triviel. 

Foruden at afspejle en arbejdsdeling i det nuværende avisgenresy-
stem kan den informationelle karakteristik af  rammesætningstrinnet 
beskrives som funktionelt, retorisk motiveret på baggrund af  genre-
systemets udviklingshistorie. Nyhedsanalysen opstod bl.a. som en re-
spons på en øget kompleksitet af  den politiske beslutningsproces og 
den journalistiske professions ønske om en mere kritisk journalistik. 
For at tjene som en social handling der tilfredsstiller disse behov, må 
nyhedsanalyseskribenten nødvendigvis rette sig mod komplekse situa-
tioner og forsøge at gå bag om de umiddelbart tilgængelige begivenhe-
der. det karakteristiske ved komplekse situationer er at der ikke er en 
tilfredsstillende overordnet fortolkning, men højst en række konkur-
rerende, alternative fortolkninger. Hvis en nyhedsanalyse tjener sit for-
mål som social handling, vil rammesætningen af  begivenheden således 
være informativ.

denne informationelle karakteristik adskiller imidlertid ikke nyheds-
analysens rammesætning fra rammesætningen i meningsjournalistiske 
genrer som lederen og kommentaren. Mens man kan argumentere for 
at det er hensigtsmæssigt at vælge trivielle rammesætninger med hen-
visning til nyhedsartiklens faktaformidlende formål, synes der nemlig 
ikke at være noget ved de meningsjournalistiske genrers formål der 
taler for en sådan restriktion. i henhold til det meningstilkendegivende 
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aspekt der kendetegner samtlige disse genrers formål (hvor forskellige 
de end er), er restriktionen på valget af  rammesætning at den tilgodeser 
afsenderens meningstilkendegivelse. Som modtagere accepterer og for-
venter vi med andre ord at afsenderen har interesser forbundet med en 
bestemt rammesætning, og at afsenderen netop rammesætter genstan-
den for kommunikation i overensstemmelse med sine interesser. der 
synes heller ikke at være grund til at antage at det meningstilkendegi-
vende aspekt skulle indebære restriktioner på hvordan rammesætning- 
en præsenteres. Hvis vi konstaterede at en informativ rammesætning 
blev præsupponeret i disse genrer, vil der således ikke være grund til at 
blive overrasket. det kunne f.eks. tage sig sådan ud: “Stop de afregule-
rede bogprisers hærgen” (leder, Politiken d. 30. august 2013). Her præ-
supponeres det at afreguleringen af  bogpriserne bliver forstået som 
noget der hærger, og det er ikke givet at modtageren forstår afregule-
ringen sådan. pointen er her at denne potentielle asymmetri ikke synes 
at være i uoverensstemmelse med nogle formålsbestemte konventioner 
for de meningsjournalistiske genrer. 

dette synes til gengæld at være tilfældet for nyhedsanalysen. i hvert 
fald kan man observere en regularitet i den informationsstrukturelle 
realisering af  rammesætningen i korpusset af  nyhedsanalyser. denne 
observation skal afslutningsvis beskrives.

deN SprogLige reaLiSeriNg af rammeSæt-
NiNgeN i NyhedSaNaLySeN
på det overordnede niveau er der klare tegn på at nyhedsanalysen er 
konventionaliseret sprogligt. Således angiver brugen af  genremarkø-
rerne nyhedsanalyse og analyse ved indgangen til teksten at teksten tæller 
som den sociale handling nyhedsanalyse med de forpligtelser på sociale 
konventioner det indebærer. træk og trin vedrører imidlertid det un-
derordnede niveau. på dette niveau er der ikke en en til en-relation mel-
lem udtryksformer og handling. Man kan altså ikke udpege sådan no-
get som en illokutionær markør (illocutionary force indicating device) (Searle 
1996 (1969)) der uafhængigt af  konteksten adskiller rammesætningen 
fra en anden specifik sproghandling. Ikke desto mindre er der sproglige 
midler til at indikere rammesætning. 
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i beskrivelsen af  midlerne til at indikere rammesætning skelner jeg mel-
lem funktionsindikatorer og udtryk med rammeaktiveringspotentiale. Funkti-
onsindikatorer er generelle, grammatiske funktioner der kan fungere 
som træk- eller trinindikatorer på følgende to betingelser: 1) kommu-
nikationssituationen er rammesat via genremarkører eller -indikatorer, 
dvs. det er klart for modtageren hvilket specifikt formål teksten tjener, 
og 2) de grammatiske funktioner er realiseret det sted i teksten hvor det 
træk de kan indikere, normalt udføres. i nyhedsanalysen er det generelt 
sprogets informationsstrukturelle midler der anvendes som rammesæt-
ningens funktionsindikatorer. udtryk med rammeaktiveringspotentiale 
er sproglige udtryk der har et særligt potentiale til at aktivere en ramme 
i og med at der er relevante alternativer til dem i konteksten. det er ty-
pisk fag- og emnespecifikke udtryk, udtryk der indebærer vurderinger 
og skalære udtryk. arbejdsdelingen mellem de to typer af  indikatorer 
er så at de informationsstrukturelle midler fremhæver de udtryk der 
har et særligt rammeaktiveringspotentiale. 

det er først og fremmest funktionsindikatorerne der kendetegner 
rammesætningen som en social handling i nyhedsanalysen. den føl-
gende beskrivelse vil således begrænse sig til informationsstrukturelle 
midler. 

en informationsstrukturel analyse af  teksterne i korpus viser føl-
gende regularitet: det eller de sproglige udtryk der er udslagsgivende 
for rammesætningen i rubrikken, præsenteres typisk som ny informa-
tion. analysen er baseret på den skemateoretisk funderede beskrivelse 
af  sætningers informationsstruktur jeg har fremstillet andre steder 
(Borchmann 2007a; 2009). det er ikke muligt at redegøre for den i 
detaljer her; jeg begrænser mig derfor til det absolut nødvendige for 
en kritisk bedømmelse og gentagelse af  observationen. den grund-
læggende tanke i beskrivelsen er at en fremsættende sætnings opgave 
er at tilfredsstille et informationsbehov. i den skemateoretiske beskri-
velse svarer et informationsbehov til en variabel der ikke er fastlagt 
(eller med Minskys topiske metafor: en plads (slot) der ikke er udfyldt). 
Med sætningen varetages denne opgave ved at identificere en variabel 
i en ramme og fastlægge den med en værdi. informationsstrukturen 
omfatter således to underordnede funktioner: variablen og værdien. For 
eksempel: 
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 1) Banker skal give aktionærer mere magt

Her identificerer “magt” variablen og “mere” fastlægger den med en 
værdi. derforuden skal det sagforhold der rammesættes, kunne gen-
kendes. denne opgave varetages af  den underordnede funktion jeg i 
denne sammenhæng kalder genkendelsen, men som ret beset består i at 
binde variablen til en situation. i ovenstående eksempel er det “Banker” 
der bidrager til genkendelsen. Vi har altså tre funktioner: variablen, 
værdien og genkendelsen. den informationsstrukturelle korrelation er 
så følgende: Værdien er altid – i alle genrer – sammenfaldende med 
sætningens fokus (Borchmann 2009; Heltoft 2003; togeby 1993), gen-
kendelsen er i nyhedsanalysen sammenfaldende med det man i traditio-
nen har kaldt sætningens emne (Borchmann 2011). 

Fokus er den information der er mest informativ blandt de informa-
tioner der er repræsenteret i sætningen; det er med andre ord ytringens 
relevante information. det der er karakteristisk for fokusset, er for det 
første at det vil have relevante alternativer (hvor mange og hvilken 
status de har, afhænger af  fokustypen (Borchmann 2007b)). For det 
andet er valget mellem fokusværdien og de fokusalternative værdier 
den forskel der gør en forskel. og for det tredje er det karakteristisk 
at fokusset realiseres inden for nægtelsens virkeområde, dvs. hvis man 
indsætter en nægtelse i sætningen eller siger nej til den ytrede sætning, 
rammer nægtelsen den per default fokuserede information. For eksem-
pel (fokus markeret med fed):

 2) Ny offentlighedslov begrænser åbenhed4

Fokusset er ikke kodet i dansk når man ser bort fra særlige konstruktio-
ner. Men der er ikke desto mindre intersubjektive, grammatiske krite-
rier for fastlæggelsen af  fokus (Heltoft 2003). For det første realiseres 
fokusset typisk af  visse led og ledmaterialer, nemlig: prædikativ, no-
minaler i ubestemt form, adjektiver, gradsadverbier, mådesadverbier, 
talord og informative verber. For det andet realiseres det – med mindre 
der er tale om informative verber eller markerede konstruktioner – i 
fokusdomænet (ibid.), dvs. efter nægtelsens plads i sætningen. 
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emnet angiver det ytringen handler om. emnet er – ligesom fokus – 
ikke kodet i dansk. Men også her er der visse intersubjektive, gram-
matiske kriterier for fastlæggelsen af  emnet. Således realiseres emnet 
typisk af  subjektet hvad enten det står i fundamentfeltet eller på sub-
jektspladsen. alternativt realiseres det af  omstændighedsadverbialer i 
fundamentfeltet eller på adverbialpladsen i slutfeltet; det gælder først 
og fremmest sætninger med formelle og foreløbige subjekter, men kan 
også forekomme hvis subjektet er i nøgen form. det er endvidere ka-
rakteristisk at emnet enten realiseres af  navne eller bestemte beskrivel-
ser, eller af  generiske betegnelser der angiver mere eller mindre klart 
afgrænsede, identificerbare mængder. Dvs. at emnet alt andet lige for-
udsættes tilgængeligt for modtageren. endelig er det karakteristisk at 
det som forudsat tilgængelig information befinder sig uden for nægtel-
sens virkeområde. For eksempel (emnet/genkendelsen markeret med 
understregning):

3) Ny offentlighedslov begrænser åbenhed

Variablen har endnu ikke et informationsstrukturelt korrelat; her reste-
rer et stykke arbejde (Borchmann 2013). Men det kan anføres at den i 
korpusset ofte realiseres af  nominaler i generisk form placeret i slutfel-
tet (variablen markeret med kursiv).

4) Ny offentlighedslov begrænser åbenhed

det er langtfra altid at variablen er sprogligt eksplicit. Når den ikke er, 
kan den imidlertid abstraheres ud fra værdien. For eksempel:

5) Bjarne riis tilstår

Her fastlægger fokusset “tilstår” den variabel vi kan kalde den sigtedes 
påstand. denne variabel kan abstraheres fra værdien tilstår. på samme 
måde vil man kunne abstrahere rammen ud fra variablen. i ovenstå-
ende tilfælde vil man kunne abstrahere en efterforskningsramme ud fra 
variablen den sigtedes påstand. 
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Når man anvender denne informationsstrukturelle analyse på korpus, 
viser der sig en regularitet. Således gælder det at det eller de sproglige 
valg der er udslagsgivende for rammesætningen, typisk ikke realiseres 
som emne, men som fokus eller som variabel inden for nægtelsens vir-
keområde. dernæst gælder det at emnet typisk repræsenterer en triviel 
rammesætning. For eksempel:

 6) regeringen spiller højt spil med ghettoplan
 7) Saad Hariri kan kun fortsætte på hizbollahs nåde
 8) Japansk nyvalg skal redde økonomien 
 9) dansk folkeparti danser stammedans
 10) eu blev ikke mere folkeligt
 11) Ny offentlighedslov begrænser åbenhed
 12) der mangler helhed i sundhedsindsats
 13) Spindoktorers kommunikation er uden for enhver kontrol

der er dog 11 undtagelser (ud af  43) fra denne regelmæssighed i kor-
pus. For eksempel:

 14) den uerklærede krig mod Lene espersen
 15) Hvad bliver Nordkoreas næste træk?
 16) da Bondam gik i seng med fjenden
 17) Rokade styrker Søvndal
 18) Løkkes syge kamp

Man bemærker her at variablen ved realiseringen er gjort til emnet eller 
til en del af  emnet. dermed forudsættes det at den rammesætning vari-
ablerne indebærer, er forudsat tilgængelig. den eneste rubrik hvormed 
der gives angiveligt ny information er 17; men her er det variabelan-
givende udtryk ‘Rokade’ der er udslagsgivende for rammesætningen, 
realiseret som emne. 

det er imidlertid interessant at det for 7 af  disses vedkommende 
drejer sig om den spil- eller den krigsramme der er typisk for den pro-
cesorienterede politiske journalistik. det gælder blandt andet eksempel 
14-18 hvor ‘krig’, ‘træk’, ‘gik i seng med fjenden’, ‘rokade’ og ‘kamp’ 
har potentiale til at aktivere en spil- eller krigsramme. Størsteparten 
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af  undtagelserne kan derfor forklares ved at skribenterne regner disse 
rammesætninger af  politik som så etablerede i offentligheden at de kan 
forudsættes som et fælles vidensgrundlag. det betyder til gengæld at 
de må anses for at være grænsetilfælde med hensyn til informativitet; 
analyseskribentens rammesætning tilfører med andre ord ikke noget 
til forståelsen læseren ikke selv ville kunne tilføre. og for så vidt er de 
faktisk ikke formålstjenstlige. 

den observerede regelmæssighed indikerer for det første at ram-
mesætningen er reguleret af  sociale konventioner. For det andet kan 
regulariteten beskrives som funktionelt, retorisk motiveret både med 
henvisning til de behov nyhedsanalysen skal tilfredsstille, og med hen-
visning til arbejdsdelingen mellem meningsjournalistiske genrer og 
forklarende nyhedsjournalistiske genrer som nyhedsanalysen. Ved at 
realisere det eller de sproglige valg der er udslagsgivende for ramme-
sætningen som fokus, angiver afsenderen nemlig dels at der er alterna-
tive rammesætninger, dels at rammesætningen kan benægtes og således 
står til diskussion. det er i fuldstændig overensstemmelse med nyheds-
analysens formål som et tilbud om en fortolkning – en fortolkning 
som afsenderen kan understøtte, men som han eller hun til forskel fra 
de meningsjournalistiske genrer principielt ikke har nogen særinteres-
ser i at kommunikere. 

de informationsstrukturelle karakteristika understøtter altså be-
stemmelsen af  rammesætningen som en typificeret social handling.

koNveNtioNer og fuNktioNShierarki: et Sup-
pLemeNt 
den præsenterede analyse har haft følgende formål: at sandsynliggøre 
at der er sociale konventioner for rammesætningen i nyhedsanalysen, 
og dermed understøtte antagelsen om at rammesætningen er typifice-
ret social handling i denne genre. 

analysen har vist at nyhedsanalysetekster realiserer en retorisk stra-
tegi, og at denne strategi på visse punkter adskiller sig fra nyhedsar-
tiklen. i henhold til det skitserede genreteoretiske grundlag er genren 
tilpasset de behov der opstår med udviklingen af  livsformerne. denne 
udvikling er bestemt af  et sammensurium af  indbyrdes relaterede for-
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hold, bl.a. det informationsteknologiske stadium, mængden og typen 
af  information der er tilgængelig for journalisterne og for borgerne, 
avisernes relation til politiske partier, borgernes købekraft, de mar-
kedsmæssige forhold for avisproduktionen, borgernes relation til po-
litikerne og lovgivningsarbejdets organisering. det afgørende er nu at 
de strategier der afdækkes i analysen og rekonstrueres som trækstruk-
turer, netop forekommer at være rettet mod de behov der opstår som 
følge af  disse forhold, nemlig borgernes behov for at skabe overblik 
og sammenhæng og forstå og vurdere informationer, især i relation til 
den politiske beslutningsproces, og journalisternes behov for at imøde-
komme dette behov, ikke mindst som følge af  de markedsmæssige for-
hold avisproduktionen underlagt. Nyhedsanalysens organiseringsform 
kan altså siges at være funktionelt motiveret i forhold til et formål der 
igen er bestemt af  historiske og kulturelle forhold. 

Med hensyn til rammesætningen er det interessante resultat for det 
første at rammesætningen har en central funktion i den rekonstruerede 
strategi, og for det andet at der er klare indikationer på at der er restrik-
tioner på realiseringen af  denne funktion: rammesætningen realiseres 
typisk med rubrikken; den er typisk informativ; og den fremsættes ty-
pisk som ny information. disse restriktioner adskiller nyhedsanalysen 
fra nyhedsartikler og med hensyn til den sidste restriktion også fra de 
meningsjournalistiske genrer, og dermed er de med til at opretholde en 
arbejdsdeling i avisgenresystemet og sikre at nyhedsanalysen opfylder 
sit historisk og kulturelt bestemte formål. derfor kan restriktionerne, 
ligesom strategien, anses for funktionelt, retorisk motiverede. Således 
har tekstanalysen skabt en forbindelse mellem de højeste niveauer i 
form af  de ovenfor nævnte forhold og det laveste niveau i form af  
rubrikkens informationsstrukturelle karakteristika.

analysen understøtter samtidig den hypotese at rammesætningen 
er en social handling. dermed tjener analysen som et supplement til 
de politologisk orienterede tilgange til rammesætning inden for sprog- 
og kommunikationsforskningen. Mens rammesætningen i henhold til 
disse tilgange repræsenterer bestemte værdier og interesser og dækker 
over en mere eller mindre skjult magtudøvelse eller et ideologisk pres 
der sætter sig igennem bag om ryggen på afsenderen, giver den nyre-
toriske sociokognitivt orienterede genreanalyse anledning til at skelne 
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mellem trivielle og informative rammesætninger, og der peges på nor-
mer for anvendelsen og realiseringen af  disse inden for avisgenresy-
stemet. Som et supplement på det specifikke rammesætningsanalytiske 
niveau kan fremhæves den observation at den informative rammesæt-
ning typisk fremsættes som ny information, mens den rammesætning 
emnet repræsenterer som forudsat information, er triviel. det er i di-
rekte modstrid med pan og kosickis semantiske, van dijk-baserede 
rammesætningsanalyse; her fremhæves nemlig den designatorfunktion 
emnet typisk varetager, som den der ofte repræsenterer en ideologisk 
bestemt ramme (pan & kosicki 1993: 62-63). Hvis man anvendte pan 
og kosickis rammesætningsanalyse på nyhedsanalysen, ville man med 
andre ord blive instrueret om at lede netop der hvor der typisk ikke er 
noget at finde. 

den metodologiske pointe er at den sproglige analyse af  handlinger 
med sproget bliver mere informativ hvis den beriges kontekstuelt efter 
de skitserede genreteoretiske principper. Man kan anføre at det gør 
analysen en kende omstændelig, men det er vel et mindre onde end at 
analysen bliver for lidt informativ eller endda direkte misvisende. 

Simon Borchmann
roskilde universitet5

sub@ruc.dk



 137

Noter
1 det gælder dog ikke den dømmende og den anvisende analyse.
2 Se også Schultz (2007) der netop fremhæver pressens afhængighed af  kon- 
  sumptionsfeltet, og som på det grundlag faktisk betvivler selvstændighedste-

sen. 
3 dette er naturligvis ikke en generalisering der forsøges godtgjort med eksem- 
  plet; det er en norm for korte nyheder jeg antager er velkendt.
4  Når det ikke er “åbenhed”, men “begrænser” der realiserer fokus i sætningen, 

skyldes det to forhold. For det første er det selve formålet med en offentlig-
hedslov at regulere åbenheden i en forvaltning; åbenhed er således en variabel 
der ud fra en skemateoretisk betragtning må anses for aktiveret i en eller anden 
grad når udtrykket offentlighedslov er anvendt. Når udtrykket offentlighedslov 
er anvendt, og modtageren ved hvad en offentlighedslov er, er det med andre 
ord ikke særlig informativt at bruge udtrykket åbenhed. Vi kan ganske vist 
forestille os en sprogbrugssituation hvor udtrykket åbenhed realiserer fokus 
selvom udtrykket offentlighedslov optræder i samme sætning, nemlig en lære-
bog (om offentlig forvaltning). Men dels er den aktuelle sprogbrugssituation 
ikke af  denne type, dels omfatter sætningen et udtryk med et større infor-
mationspotentiale. Udtrykket ‘begrænser’ er mere informativt i og med at det 
tildeler variablen åbenhed en værdi. I den typificerede situation og sætnings-
konteksten kan ‘begrænser’ altså siges at udkonkurrere ‘åbenhed’ med hensyn 
til informativitet. det andet forhold der også kan siges spille en rolle, er at det 
i den aktuelle, historiske kontekst netop var spørgsmålet om hvorvidt den nye 
offentlighedslov gav mere eller mindre åbenhed, der var gjort til genstand for 
diskussion i offentligheden.

5  artiklen er overvejende blevet til mens jeg var ansat på aarhus universitet.
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